
Meeldauw, Cylindrocladium en 

bacterieziekten in Prunus  

Praktijknetwerk duurzame aanpak ZPO 

27 februari 2013 

Fons van Kuik (tel. 0252-462145) 



Echte meeldauw in 
Malus  

 Podosphaera 
leucotricha  
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Minder bespuitingen 

 Minder bespuitingen tegen meeldauw gewenst 

● Besparing arbeid 

● Besparing kosten middelen 

● Verlagen residu 

● Verlagen milieubelasting 

● Verlagen risico op resistentie 

 Maar... 

● Bestrijding moet wel effectief zijn! 

 



Waarschuwingsmodel 

 Oplossing: waarschuwingsmodel 

● Voorspelling infectiemoment 

● Op basis van lokale weersgegevens 

● Weerstations nodig 

● Met GPRS (gegevens worden doorgestuurd 
naar website) 

 Hoe komt u aan de gegevens? 

 



Waarschuwingsmodel 

Houdt rekening met: 

 Temperatuur 

 Relatieve luchtvochtigheid 

 Bladnatperiode 

 

 Rekenregel  -- uitkomst 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.schoon-water.nl/plaatjes/weerpaal.jpg&imgrefurl=http://www.schoon-water.nl/innovaties.shtml&h=596&w=560&sz=186&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=NUOZ25NQX-hiIM:&tbnh=135&tbnw=127&prev=/images?q=weerpaal&svnum=10&um=1&hl=nl&rlz=1T4GFRC_enNL213NL213


Waarschuwing Meeldauw Randwijk 2006
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Smartphone 

 Wat kan je met een smartphone? 

● Programma’s (applicaties) draaien 

● Verbinding maken met internet 

● Foto’s maken en versturen 

● Berichten versturen 

● Positie bepalen dmv GPS 

 Vergelijk smartphone met computer 

● Smartphone kun je meenemen in het veld 

● Maar kost wel geld 



Samenvattend 

 Hulpmiddel om het juiste spuittijdstip te bepalen 

 Hulpmiddel om meer te weten te komen over de biologie 
van de schimmel 

 Komt tegemoet aan de gewasbeschermingsregel: eerst 
waarnemen dan ingrijpen 



Middelenpakket echte meeldauw 

 op zich redelijk ruim.  

 Echter, in de praktijk is er weinig ervaring met de juiste 
inzet van nieuwe middelen. Veel kwekers gebruiken vaak 
maar één of twee schimmelbestrijdingsmiddelen.  

 Voor een deel komt dit voort uit onbekendheid met, en 
angst voor, de eventuele overgevoeligheid van de vele 
verschillende soorten en rassen voor nieuwe middelen.  

 



Nieuwe ideeën 

 (nieuwe)gewasbeschemingsmiddelen,  

● Enzicur,  

● kaliumbicarbonaat/ Armicarb,  

● Frupica, Luna Privilege 

 het effect van toevoegingen, o.a. hechters, uitvloeiers of 
het effect van een juiste pH van de spuitvloeistof op het 
spuitresultaat 

 (nieuwe)spuittechnieken, o.a. het gewasafhankelijk 
spuiten, bij meer bladgroei en meer bladmassa 
hoeveelheid middel aanpassen, andere type spuit ed. 

 



Cylindrocladium buxicola 

Sinds 2007 een probleem in Nederland 

 



Preventie 

 Schoon uitgangsmateriaal 

 Goede bodemstructuur 

 Werk van gezond naar ziek 

 Bladnat voorkomen 

 Opspattend water tegengaan 

 Verwijderen en vernietigen van aangetaste planten 

 Takken verwijderen tot op het gezonde hout 

 Ontsmetting van gereedschap, schoenen, handen etc. 

 Sortimentkeuze  

● Buxus microphylla ‘Herrenhausen’ of ‘Green Velvet’ ipv       

B. sempervirens ´Suffruticosa´ 



Middelenproeven 

Strategieën 
● Voorbehoedend 

● Bestrijdend 

● Combi 

● Nieuwe middelen 



Wees er vroeg bij! 



Gevoelig 

Resistent 

Geen fungicide | tetraconazool | Kenbyo  



Resultaten Middelenproeven 

Voorbehoedend spuiten is nuttig bij naderende 
periode van verhoogde infectiedruk 

● Captan, maneb, Ortiva, Flint, Daconil 

 

 Ingrijpen bij beginnende aantasting met   

● Mirage Plus, Spirit, Switch 



Infectieproces 

Schimmel dringt direct het blad binnen 

 Infectie kan op gezond blad, beschadingingen of wondjes 
zijn niet nodig 

 5-7 uren bladnat is nodig voor een succesvolle infectie 

Na 3 uren kiemen de sporen bij hoge RV  

Groei van de schimmel is al vanaf 5 °C mogelijk 

De optimale groeitemperatuur is 25 °C 

Vanaf 30 °C stopt de groei 

 Temperaturen boven de 33 °C zijn dodelijk voor de 
schimmel  



Juni en juli op 4 juli waren de eerste cylindrocladiumvelkjes 

zichtbaar 





GezondeBoomteelt.nl 

Sms-dienst 

App smartphone 

Regionale adviezen 
ook voorspellend! 

Mogelijkheid voor 
perceelgerichte 
adviezen 



MASTERPLAN BUXUS 

Buxus is grootste boomkwekerijgewas 

Ziekten, plagen, beheersbaar  

Bemesting  

Bodem 

Sortiment 

 

Imago versterking door bundeling krachten. 



 

 

Dank u voor uw 
aandacht 



Bacterieziekte in Prunus: voortgang 2012 

Joop van Doorn, Pieter van Dalfsen, Khanh Pham 
     Fons van Kuik (PPO) 

Marco Schuurmans (Cultus Agro Advies) 

 



Werkplannen 2012 

1.Analyse monsters (beperkt) op Psm/Xap  

2.Jaarrond testen van geinfecteerde planten: 
waar zit Xap? 

3.Bedrijfsbezoek; overdracht via insecten 

5.Communicatie: aanbevelingen 

6.Info uit andere Xap-projecten 

7.Afronding project 

 8. Nieuwe projecten :temperatuurbehandeling 

 

 



Inleiding: Bacterieziekten in Prunus 

 Symptomen: 

● hagelschot 

● Kankerachtige symptomen: Xap en/of 
Psm 

 Kan ook door schimmels veroorzaakt 
worden  

         (Phoma, Stigmina,....?) 

 Xanthomonas en Pseudomonas 
geven vergelijkbare symptomen 

 

 Pseudomonas syringae pv. 
morsprunorum (Psm)  

 Xanthomonas arboricola pathovar 
pruni (Xap): quarantaineziekte 



Hagelschot: 

schimmels 

 Alternaria soorten en 

Epicoccum nigrum zijn 

gevonden in blad met vlekken 

symptoom van laurierkers in 

de kas. 

 In het verleden:Stigmina, 

Cladosporium-soorten; Phoma 

soorten; Phomopsis–soorten, 

veel onbekende schimmels 

 20 van 33 geïsoleerde 

schimmels  

 Overgevoeligheidsreactie? 

Nr. Code (*)   

1 1.1A Alternaria (alternata/ tenuissima) sp.  

2 1.1B Gibberella zeae (anamorph: Fusarium graminearum) 

3 2.2 Uncultured fungus; Phoma sp. 

4 2.4 Alternaria (tenuissima/ alternata) sp. 

5 2.5 Alternaria (tenuissima/ alternata) sp. 

6 2.6A Epicoccum nigrum 

7 2.6B Epicoccum nigrum 

8 2.8  Epicoccum nigrum (o.a Phyllosticta) 



De LFD zelf-test: hoe gaat dit in zijn werk? 

Stukje blad om het 
symptoom 

Schudden met glasparels 
in water 

Met pipetje in houder 
druppelen 

Specifiek antiserum 
herkent Xap 

 Toont zich door extra 
streepje 



1. Monsteranalyse op bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

* Wilde Prunus: alle positieve gevallen zijn gevonden in mei en juni/juli en het 

betrof 2 x otto luyken, 2 x rotundifolia en 1 x caucasica. Na juli 4 testen – 

negatief voor Xap 

Regio   A antal  

monsters   

X ap  pos.   Xap neg.   V ollegr/ container   

Zundert   17   14   3   11/3   

Midden  

Brabant   

8   6   2   4/2   

Noord Limburg   9   7   2   5/2   

Oost  

Nederland   

3   2   1   2/0   

Overig   3   1   2   1/0   

totaal   40   30   10   23/7   

  

Wilde Prunus   *   11   5   6     

   I n  de buurt van productievelden   



 Analyse praktijkmonsters op Xap via PCR  

LFD- Xap PCR-Xap PCR-Psm

1 Kas, Prunus rotundifolia Kweker 1 1-mei-12 - - +/-

2 Vollegrond, wilde haag Kweker 2 5-jun-12 - - -

3 Containerveld, buiten Kweker 2 5-jun-12 - - -

4 Vollegrond, wilde haag Kweker 3 5-jun-12 - - -

5 Vollegrond, Pru nus rotund. Kweker 5 11-jun-12 - - -

6 Vollegrond, 7.1 Kweker 7 1-aug-12 + + +

7 Container, Herbergii, 7.2 Kweker 7 1-aug-12 + + +

8 Vollegrond, haag, 8.1 Kweker 8 1-aug-12 +? - -

9 Vollegrond, 8.2 Kweker 8 1-aug-12 + + +/-



Monsteranalyse 2012: conclusies 

 Ook dit jaar na een 
warme vochtige periode 
Xap-infecties 

 Zowel vollegrond als 
containerteelt getroffen 

 Na 1 juli wordt Xap 
plotseling wel 
aangetroffen 

 Verdeling van de positieve 
testen over de periode in 
het jaar :  

Mei : 5 x   

Juni 9 x 

Juli 12 x 

Augustus 2x  

September 0 x  

Oktober 2 x   

 



2. Lokalisatie-experimenten van Xap 

 Jaarrond testen van 
geïnfecteerde planten: 
waar zit Xap? 

 30 besmette planten: 
Etna, 2 partijen Otto 
Luyken 

 Bemonstering elke maand 
van blad, stengel, 
okselknop enz. 



Lokalisatie van Xap en Psm in Prunus 

 Feb-dec: 900 
monsters! 

Voorkweek van 
monsters 
(bacteriegroei) 

Na 2 dagen DNA-
isolatie 

Dan DNA-test op zowel 
Xap als Psm 

 



Detectie Xap in plant  
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Detectie Xap in plant  
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Detectie Xap in de plant 
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Bloemknop en stengel met kanker niet altijd aanwezig 



Conclusies Xap in proefopplant 

 In alle deelnemende planten is wel ergens Xap aangetoond: 

bacterie latent in hele plant  

 Meestal in bladeren met symptomen  

 Piek in mei/juni; kleine piek in september 

 Grote variatie in plantdeel in tijd 

 Slechts 3% (28 monsters) duidelijk positieve uitslag 

 22% (196 monsters) waren zwak positief 

 

 



Ps. syringae pv. morsprunorum in Prunus 



Psm in Prunus: aantoonbaarheid/conclusies 

 In alle delen van de plant 

wel eens aangetroffen 

 meestal in stengel met 

kanker   

   

 Grote variatie door het 

seizoen, optimum in juli 

     

 Slechts 7% duidelijk 

positieve uitslag; 12% is 

zwak positief  
    

 



Vergelijking Xap en Psm in Prunus 
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2. bedrijfsbezoek: toetsen Prunus op Xap 

en Psm (tot 1 augustus 2012) 

 (1) Kweker 7 haag , ca. 30meter van 

containerveld. Aantasting gelijk aan symptomen 

in containerveld. Aangetaste delen: bladeren. 

Plant datum: 4-5 jaar oud; geen bestrijding 

uitgevoerd. 

 (2) Kweker 7 veld, gewas ca. 30 meter van haag. 

Ras/cultivar: Herbergii. Aantasting lijkt stil te 

staan, geen uitbreiding in gewas (visueel). Plant 

datum : mei 2012; breed scala middelen inclusief 

Koperox.  

 

 (3) Kweker 8 haag. Geen bestrijding uitgevoerd. 

6-8 jarige haag.  

 (4) Kweker 8 veld. Gewas ca. 25 meter van haag. 

Ras/cultivar: Herbergii. Aantasting loopt verder 

door veld. Zware bestrijding met breed scala aan 

fungiciden. Plant datum: Sept 2010.  

 

Cod

e 

Naam LFD Xap (door Cultus) Q-PCR Xap PCR Psm 

7-1 Kweker 7, monster 1 (1) pos pos pos 

7-2 Kweker 7, monster 2 (2) pos pos pos 

8-1 Kweker 8, monster 1 (3) Pos (*) neg neg 

8-2 Kweker 8, monster 2 (4) pos pos zwak 



PCR uitslagen bedrijfsbezoek 28 aug 2012 

Nr Xap Psm 

    Fig. 1 Fig. 2 

1 Prunus bladmonsters  + + 

2 Vangplaat, kleine vliegen - - 

3 Vangplaat, grote vliegen ± ± 

4 Nectarklieren - + 

5 Spuitkap praktijk - - (±) 

6 Spuitkap; 0,5 km ± - (±) 

7 Spuitkap; 1,5 km - ± 

8 Spuitkap; 3 km ± + 

9 Gewasgeleider; 3 km - - 

10 Laarzen; 0,25 km - - (±) 

11 Laarzen; 0,75 km - - (±) 

12 Laarzen; 1,5 km - - (±) 

NB: Deze partij( ‘Etna’ ) was matig besmet 



Conclusies bedrijfsbezoek 

 Verspreiding via machines (en 
personeel) aannemelijk 

● Vaker Psm dan Xap 

 Risico op verspreiding via 
vliegen 

● Vangplaat en 
nectarklieren 

● In een enkel geval Xap 
aangetoond! 

 Meestal lage hoeveelheden 

 



Proef wortelinfectie 

 Kan Xap infecteren via wortels? 

 Teelt bij pot in pot systeem 

 Proef begin oktober gestart 

 10 planten per behandeling 

● Watercontroles 

● Xap aangieten bij wortels 

● Xap aangieten bij beschadigde wortels 

● Xap over plant gieten 

 Toetsing na 3 maanden 



Proef wortelinfectie 

 Geen symptomen waargenomen 

 Toetsing op verzamelmonsters van 5 planten 

 

 Geen Xap in (nieuwe) wortels en op schalen: 

 Wel Xap (±) in rustknoppen in 2 behandelingen: 

● Xap bij beschadigde wortels 

● Xap over plant gieten 

 

 

 



Symptoomontwikkeling door plant ‘pesten’ 

 Besmette plant 6 weken bij 25ºC, RV > 90% 

 Wel verdachte symptomen; LFD: negatief 

 PCR op alle toetslocaties negatief 



Output 

 

 De Boomkwekerij 2012 
(5):14-15 

 COST 873 bijeenkomst 
Zurich 

 9 maart Kennismiddag 
duurzame bomen en 
vaste plantenteelt 

 20 juni Lezing Meet & 
Green 

 28 sept Poster op open 
dag Boskoop 

 Overleg Plantenfysiologie 
over bestrijding van 
Pseudomonas 



Samenvatting 

 symptomen minstens in 
helft van de gevallen Xap 

 Xap ook in particuliere 
aanplant 

 In wild aangeplante 
Prunus  

 Zowel in vollegrond- als 
in containerteelt 

 Verspreiding op bedrijf via 
machines, personeel 
(Psm) en mogelijk 
insecten 

 

 

 Jaarrond wordt Xap en 
Psm gevonden, maar zit 
op detectiegrens 

 Invloed van weer (temp., 
vochtigheid) van belang: 
na juni in 2012. 

 Advies: niet zomaar door 
het gewas; ontsmetten 
tussentijds 

 Vervolg: kiemvrij 
stekmateriaal van 
moederplant via speciale 
temp. behandeling 



Vervolgonderzoek: bestrijding   

               bacterieziekten 

 Voorkomen van 
besmetting met Xap/Psm: 

 

 hygiene 

 middelen?? (wegvallen 
Maneb/Mancozeb; 
Daconil); toekomst van 
Captan? 

 toetsen moerplanten 

Nieuwe aanpak: 

Temperatuurbehandeling 
stekmateriaal na 
voorbehandeling  

- Afdoden eventuele 
Psm/Xap 

- Start met gezond 
uitgangsmateriaal 


